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VPkil i ıniz J\ar~da 
Kar~ . 21 (A.A.) - Giim

riik ve f nlıi~arlar Vekil; Raif 
Kararlcni1 beraberinde güm• 
rük muhafaza komutanı ge
neral Rü dü Karapm{lr \'~ 
rnaiyetlt!rİ olduğu halde dün 
Kagıımandan buraya gelmış 
\lali, komııtan ve belediye 
_.rkanı tarafından karşılan· 
lllıştır. 

--~. t ·c-
• 

.Ingilizler · 
Çöı•çiJ adlı tanklar 

yapıyorlar 

lonra, 21 ( A.A. ) - faşe 
nazırı halen İngiltere fahri· 
kalarında topdan imal edil
mekte olan ağır piyade tank
lanna Çörc;il ismini vermiştir. 
Oünyadada hiçbir ordunun 
hu kadar mi.ithiş bir silaha 
ınaJik olmadığı sanılmakta· 
dır. Bu tanl<larm zırhları mü· 
rettebata azami dereceae ko· 
ruyacak kahnJıkta yapılmak· 
tadır. Cüs~e:,,İne rağmen bu 
tanklar her türlü arazide hız 
vett!n bir sür'atle ilerlemek· 
tcdir -

ŞEHİR HABERLERİ 
_____ _._. -11:10-..... --·- ---

Valimiz 
Sabri Çıtak 

Dahiliye Vekaletinde veri· 
len mezuniyetini istimal et
mek üzere dün İzmir yoliJe 
f stanbula hareket eden sayın 
valimiz Sabri Çıtak bütün . 
adli, askeri, mülki ve bilu
mum devair ruesayi memurin 

ve kalabalık bir halk kitlesi 

Kahve geldi 
Brezilyadan gelen kahv<!

lerden 78 çuvalı İstanbul ti
caret ofisi tarafından şehri
miz ziraat bankası ~ubesinc 
gıdmiştir. 

Fiat murakabe komisyonu· 
nun tayin edeceği fiat ve 
tevzi şekline gör.! pek yakında 
satılığa çıkarılacağı haber 
alınmıştır. 

tarafından hararetle teşyi e· = ~=~---............. ~~ 
dilmişlerdir. Teşyiciler sevgili bulunmuşlardır. 
valimizin sıhhatli ve enerjik-· Halkın Dili - Biz de bu 
hali iktisap ederek biran ev- temennilere candan iştirak 
vel avdetleri temennisinde ederiz. .. 

ZABITA HABERLERİ 
--~~--~~--~~~~ 

-- -
Sarkıntılık 

' 
· Aksekili Feyzullah oğlu 337~ 
doğumlu Hasan Şengül sar-' 
hoşluk saikasile tiyetroda 
sarkıntılık etmesi üzerine mü
dahale eden zabıta )JlCmur• 
]arma karşı geldiği gibi iize· 
rinde l'uhsalsız bıçak taşıdı

ğı da anlaşıldığından tutulan 
zabıt varakasile birlikte adli· 
yeye teslim edilmiştir. · 

Hırsızlık 

Anıerika lngiltereye Sovyetler 
Oa!ıa 10~~~~i vorııtek Çekildikleri yerleri 

GC'rmencik nahiyesinin Ö· 
mer!!eyli köyünden İbrahim 
kansı 27 yaşlarında Ayşe 
İpekçinin evine giren hırsız 
muhtelif eşya il '! bir altın 
yüzük, bir çift ~altın küpe, bir 
giimüş bilezik ve 25 lira pa
rasmı çalm1~tır. Hırsızın kız 

kardeşi o!duğunu iddia ve 
kendi de itir:ıf e-mekte ise de 
suçlunun o olup olmadığı eş
yaların bulunmasından sonra 
anlaşılaşacakbr. 

§ Dün geee · saat i~i rad
delerinda So m a d e reli olup 
köşkün durak mevkiindeki 
bahçesinde göç bulunan 
Mehmet Demircinin evinin 

k· Ncvyork, 2ı (A.A.) - Hü- haklle yeksan 
s urnct Ame~ik~da m~sec~e! bırakıyorlar 
i ar~ıç gemılerı sabıplermı 
rıgıllereye dahe 100 gemi 
Verıneğe davet etmiştir. Bu 
~ün öğ~eden sonra Dahiliye 
. aıırı lçkes'in bürosunda bir 
ır ç tına aktedilerek bu mevzu 
etrafında görüşülecektir. 

-•)' ( ., __ 
Sov,ret - .Alman 
liarbi' çetin safhada 
r Berlin, 21 (A.A.) - Alman 
.. adyosu bUtiin harp · cebhesi 
ll?~rinde t' b' eh . · \:e lD ır muhar e 
nın dev 
ı 'ld' am etmekte olduğunu 

t~~ ırrncktcdir. Alman zırhlı 
tımenl · R erı tarafından sarılan 

k us kıtalanoın çemberden 
urtulm k · · - a ıçın yaptıkları nev· 

trııdanc 
". manevralar kanlı ı:a-
J 

1'-tlaril · ı 
{). e notıce enmiştir 
'" ' karata Ycper cephesinde de 

tad muharebeler olmak· 
ır. 

Surica, 21 (A.A.) - Tiri· 
hona gazetesinin şark cephe· • 
sinde bulunan mahabiri yaz· 
dığı bir makalede düşmanın 

her geçeceği yerde herşeyi 
tahrip etmek hususunda ta· 
klbedilen Sovyet siyasetinin 
ne kadar tam olarak tatbik 
edildiğini anlatmaktadır. 

Molens bu siyasetin bil· 
hassa kurbanı olmuştur. Sov· 
yet karalesinde Sovyet ~us· 
lar bütün şehirleri hakile yek 
ıan etmişlecdir. 

Oeneral de bol 
kahlrede 

~ 

Kahire, 21 ( A.A.) - Hür 
J: ranıızlar lideri General de 
Gol dün Kahireye gelmiştir. 

önünde bağh bulunan 2 baş 
erkek koyunun çalındığı ih
bar edilmesi üzerine, yapılan 

araştır~ada Nazillide oturan 
28 yaşlarında Salih Havutçu 
tarafından çilındığı ve Umur
luda sabldığı anlaşılmıştır. 

Hırsız ve koyunlar Umurlu 
·karkoluna tGslim edilmiştir. 

Darb ve işkence 
Kızılce Gedik köyünden 

Karakiliseli Hasan karısı 50 
yaşlarında Fatma ve kızı 30 
yaşlarında J?udunun ayni 
köyde oturan Sabancalı Eyüb 
nam şanıs tarafından sopa 
ile· dövülerek kollan kırıl· 
mıştır. Yaralı Aydın memle· 
ket hastanesine yabnlmıştır. 

Suçlu hakkında takibat 
yapılmaktadır. 

• 

Cevap 
-2-

Perrnh 'foksöze 
• lfo1fr•l lu:trn m:ıcl'rtut ,. Rdll 

mo1n~11111 lıik?yemin tenkidi mü· 
ımuıb, i ı iP. 

Y<:ıan: Hüs~yin Hilmi Baymdu 

B. Ferruh sizi sinirlendiren 
bu " Arzu içten hepsinde ., 
mısramı hadi dediğiniz gibi 
çıkaralım, o zaman san'atkir· 

!arın bu ôerdleriı inin paradan mı 
yoksa başka bir duygudan ma 
olduğuna 'düşünme habrıuuza 

gelmez mi? 

Bu arzu içten hesinde, mıı· 
raını bu bentten çıkardığımız 
takdiı-dc, tenkidinizdeki teı· 
bihiniz v\!çhile dişle soyulmuı 
hiyara döndürmüş olnruz ki: 
şiir hiyar ve kaleminiz de diı 
olmadığına göre bu mısraı 

çı~. armak ve bu teşbihi yap
mak yersiz olur değil mi? 

"Nokt:ılama,, kaidesine ria· 
yctsizliğe gelince: 

Mis'ralann manasını değitti· 
recek kadar, kelimelerle yer· 
siz müdahalede bulunan mü• 
rettibin işini sana kitabın ken· 
disi göstermemiş gibi söyliyor· 
sun. 

"Halk,, kelimesinin tekrar 
edilmesinin lüzumzus ve fazla 
olduğunu söyliyor ve sebebini 
izah etmeden teşbihlerde bu-

l unuyorsunuz. 
Burada tekrarın sebebini 

izah ederken size iki sual . 
sorayım. 

1 .. Açılacak mühim bir 
serginin nasıl açılacağı sözleri 
halkı sarmazsa halkta merak 
uyanır mı? 

2 - Şehi~de bir sergi bidi
seıi oluyor;: Serginin nasıl a
çılacağına dair sözleri, halkın 
konuştuğunu söyledikten son
ra 14 İnsanların merakı artb,, 
mı demelı id!m? 

işte o zaman boş fıçı içi!Mi• 
taş yuvarlamış, , yani ser~nio 
açilacağı sözlerini halka sP.ylet
miş merakı insanlar.de . uyan-

dırmış olurduk ki :bu iki mıs
radki 14 Bir fail~,, teaddüt 
etmit ve~mana değişmiş olurdu. 
Bunu~· için: 

Sözleri sarmıştı halkı 
Artmıştı halkın merakı 

- Bıtoıedi -
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Kayıp Öküz 

Pir iki gün evvel gözüme 
1 ir ilan ilişti. 

"Gaip ökü:ı aranıyor., diye. 
Bu ilan hatırıma büyük anne
min anlattığı bir masala ge-
tirdi: · 

Günün birinde bir öküz 
ipini koparmış, başıboş yola 
koyulmuş. Bunu o vaktin tı
mar sahibinin adamları gör
müş, ceza almak i~in yaka
lamışlar bir hana getirmişler. 

Öküzü kaybolan çiftçi ö
küzünü aramış taramış bula
mayınca şehrin pazar yerle
rinde günlerce dellal bağırt
mış, yine bulamayınca son 
çare hayvan paza.rlannı do
laşmağa çıkmış ve öküzünü 
bir handa bağla görmüş. Al· 

mak istemiş, hancı 12 günlük 
han kirası, tımar sahibinin 
adamları 20 akçe ceza iste
mi~ler. Çiftc1 vermem demiş. 
Onlar almak istemişler, kavga 
büyiimüş. İş tımar sahibine 
aksetmiş. Kalkmış hana gel
miş. O sarada çiftçi öküzün 
boynuzlarından, hancıyı da 
kuyruğundan çekerlerken bul
muş: 

- Ne oluyor. demiş. 

Bu suale derhal öküz cevap 
.vE'rmi~ 

- Kahahat kimsede yok 
~uçun hepisi benimle ku
lağı sağır olan sizin adamla
rımzda. 

Şu öküz kafamın düşünce
sine kalırsa; 

Sonra.. EHerinde çıratma 
Sopalara takıla beyaz bayrak
larla yirmi kişi .. 

En önde Umur. 
Cüneyt Beyi Seninle konuş-

mak istiyorum biraz. 
Diğeri tekrar gülüyor: -
- Palaları kanlarına sokun. 
Bu gece yarışı dövüşü dur-

muştur artık. 
Her kes merakla bekleşiyor. 

Cüneytin palası bala elinde. 
- Ne istiyorsun? 
- Muharebeyi bırakalam. 
- Fakat şartlanm var be-

nim. Onlan kabul eder misin? 
1 • 

- Kızımı sana vereceğim. 
Dadım ol! Askerlerimin· de 
'serdarlığmı yaparsın. 

• 
- Cüneyt, kin ve nefretle 

yüzünü huruşturuyör: 

- 18temem ben · ıenin k.ı· 
nnı •• 

( Halkın Dili ) 

S a y ı n A y d ı n J ı 1 ara!. .. 

ilaçlarını daima taze bulundurur. Kendi eliyle ve ucuz 
yapar. lıiçlan vaktinde hazırlar, müşterilerini bekletmez. 

Daima mü~eriyi memnun etmeğe çalışır. F.n temiz 
ve ucuz ilaçlan: ( 4) 

(Kanaat eczahanesl ) nde butubilirsiniz. 

Çiftçi hakla; Benim ipi ko

parmamda onun günahı ne? 
Hanciye gelince; o da bak

la beni nediye 12 gün burada 

beslesin, bağlasın. 

Riişdü Başl{oru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model bayan 
şapkaları gelmiştir. (9) 

IRADYOJ. 
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7.30 Program ve memleket 

saat ayan. 7.33 Müzik. 7.45 

Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.00 Müzik SEnfoni Proğram 
8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayan. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzilc. J:tlS/14.00 Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket s~at ayarı. 18.03 Müzik. 
19.00 Konuşma. 19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 

ve ajans haberleri. 19.45 Mli
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.30 Konuşma 
21.45 Muzik Senfoni müzik 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Milzik. 

22.45 Müzik. 22.55/23.00 
Y armki program ve kapanıf. 

Siz tımar sahıbi de büsbü
tün haklısınız. 20 akçayı niçin 

kaybedeceksiniz. 

·-----------------------

Onun için bu işin çaresi 
bu paraları sizin kulagı sağır 

adamlarınız ödesinler. Ben 
çiştliğime, çiftçi öküzüne siz 

ve hancı da paralanna kavut· 
ıunlar demiş. 

Timar sahibi bu sözü bak

la görmüş adamlarından para

ları almış Çiftci de kaybolan 

öküzüne kavuşmuş. 

Sevgili okuyucularım sizlere 

hikaye yerine masal dinlettim. 

Fakat bende de kabahat yok 
kabahat ilinda •. 

- He .. He .• Nasıl dedin?. 
- Kızını istememi 
Bu sırada Gllllü, çıliın gibi 

ko,arak ıegilisiuin boynuna 
atılıyor: 

- Cüneyt.. Benim erkeğim. 
Nihayet kurtuldun ya. 

- Evet hatun. Sayenizde 
hapis olduktan sonra kurta
rıldım? 

Kızın boyna biik6liiyor. 
Gözleri yaŞlan~•thr. 

Bir :inilti halinde çıkıyor 
•eai: 

- Seni hapaettire~ ben 
deiilim Cüneyt. · 

- Ya .. 

Yazı işlerine Umumi neşri
yat müdürü, İdare işlerine 
İdare müdürü karışır. 

Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

----------------------
Abone şartları 
Seneliği : 500 Alta aylığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuruştur. 

Çırak arıyoruz 
San'at meraklısı genç

lerin matbaaınıza nıü
racaatları. 

- Evet. Seni ele veren 
Fatmadır. 

- Ne! Fatma haf Kahbe!. 
Sonra sevgilinin boynuna 

ıanlıyor .. 
Cüneyt Umurun damadıdır 

&rtık .. 
~ yaıuluğ ukerlerinin ser-

darı.. ııı 
kinci Kısı 

Blzansta Ctlneyt 

1 
1 

- ~NEMAS ZiNDANLARI -
lmparatör Mibal Paleologos 

Anemas zındanını Tnrk prensi 
Muıtafa Çelebiye . rısteraiek 

(l] DGnli ialimlye tarilai. C.t 

Bize gelen eserler 

\'·eni adam 
fstanbulda, profesör İsmail 

Hakkı Baltacıoğlu tarafından 

çıkanlmakta olan (Yeni adam) 

gazetesinin 342 nci sayısı çık· 

nuştır. 

Sayan Baltacıoğlunun " İçi
m iz dışımız .. adlı yazısı, Yu

nuz Kazım Gününün (Kopuk) 

adlı hikayesi, iç ve di, sos

yete, kısa tetkik ve tenkit 

yazıları ile çıkan bu haftalık 

fikır ve san'at dergisini okur
lanmıza hararetle tavsiye e

deriz. 

için hazırlanıyordu. 
Yanında güzel kızı lreni .. 
Sırmah esvaplarile üçyüz 

V arenk bahçade.. (2) 
Başka Bir odada Cüneyle 

tehzade Mustafa., 
Sırmalı elbiseler .. 
Vakur bir çehre. 
Kardeti Mehmetle ayptığı 

muharebede mağlOp dilfen 
kendisi değilmit gibi nkih.. 

Selamlık yakınlarında orcla
ıu mağlup olunca Biıama o 
kaçmadı · sanki .• 

Arkadqile alay ediyor: 

- Haydi bakalam ekıelisn 
gidiyoruz• 

- Amma yapdın ha., 
Ve sözlerini kesen bir boru 

(2) Vatenr: Bizanı lmparator
lannın muhafıı ukerleri. 
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